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Vi starter med et kig frem-
ad. Til forårskoncert med 
Peder Most Garden den 25. 
marts klokken 14, som der 
sikkert er mange, som ser 
frem til. En der ser lidt eks-
tra frem til dagen, er gar-
dens brass band-dirigent 
Bjarke Visby Andersen, og 
det er, fordi skuespiller og 
sanger Kurt Ravn er gæste-
solist og konferencier på da-
gen. I en pressemeddelelse 
om arrangementet fortæl-
ler han, at det er en drøm, 
der går i opfyldelse for ham, 
fordi han har været beun-
drer af Kurt Ravn, siden 
den landskendte skuespil-
ler spillede Lauritz "Røde" 
Jensen i Matodor-serien 
fra 1978-1981. Så stor en be-
undrer, at dirigentens et år 
gamle datter, Agnes, er op-
kaldt efter Rødes kone i tv-
serien.

 
Videre fra garderne og ud til 
øboerne på Drejø, hvor der 
også er en lille flok, der har 
fået en drøm opfyldt. Drejø 
Havnelaug har langt om 
længe fået lov at overtaget 
Hybels hus ved den gamle 
havn på nordsiden af øen, 
og det glæder lavet sig over, 
for det har været et ønske si-
den 2005. Dengang var  
lavet interesseret i huset, 
fordi det kunne fungere 
som samlingssted på hav-
nen og ly for sejlere. Med 
hjælp fra kommunen kom 
det i stand, at huset blev åb-
net i sommerhalvåret med 
tilladelse fra ejer Finn Hy-
bel. Aftalen var herefter, at 
kommunen kunne overtage 
huset senest i oktober 2015, 
men det skete ikke. Men nu, 
hvor huset trænger til en re-
novering, er overtagelsen 
kommet i stand, og besty-
relsen i lavet skal inden læn-
ge lægge en plan for reno-
veringen, beretter formand 
Svend Helmer.
 
Og vi bliver på øene, hvor 
generalforsamlingen i Drejø 
Havnelaug finder sted lør-
dag 15. april. Og her mang-
ler der ikke folk til posterne, 
da alle medlemmer på valg 
modtager genvalg. Men så 
heldige er de ikke i øens be-

boerforening, hvor der er 
generalforsamling 25. marts. 
I hvert fald bliver der med 
både fed og rød skrift i det 
seneste nummer af Drejø-
posten opfordret til, at no-
gen melder sig til en tjans i 
Drejø Beboerforenings be-
styrelse. Der er brug for tre 
nye medlemmer, som kan 
afløse næstformand Peter 
Strange og Mimi Jespersen, 
der ikke modtager genvalg, 
og Niels K. Mortensen, der 
ellers godt kan overtales til 
at fortsætte. Arbejdet er ikke 
kedeligt, forsikrer formand 
Mogens Chriél og løfter lidt 
af sløret for sin årsberet-
ning: "Der er både noget, vi 
ikke fik gjort, som vi bur-
de have gjort, noget vi fik 
gjort, som vi ikke burde ha-
ve gjort, noget vi kunne ha-
ve gjort bedre, men heldig-
vis også noget, som vi selv 
synes, vi gjorde rigtig godt", 
skriver han i øbladet.
 
Ledig er også tjansen som 
havnefoged på naboøen 
Skarø, lyder meldingen fra 
havnemester Hans Søby. Li-
ge nu er det Nanna og Mar-
tin Corydon, der byder sej-
lerne velkommen, når de 
lægger til i øens havn, men 
den kommende sommer 
skulle det gerne være nye 
kræfter, der skal få gæsterne 
til at føle sig velkomne og 
gøre havnen til et rart sted 
at være, som det lyder i job-
beskrivelsen. Jobbet inde-
bærer desuden at renholde 
havnebygningerne og uden-
dørsområdet, hjælpe sej-
lerne med billetkøb og være 
kontakten mellem øen og 
Svendborg Havn. Til gen-
gæld kan man nøjes med 
at arbejde fra 1. april til og 
med efterårsferien otte ti-
mer om ugen i gennemsnit, 
men travlest i sommerfe-
rien.

Og så til en, der også får 
løn som fortjent omend af 
en lidt anden kaliber. Poul 
Høite Andersen, mange-
årigt medlem i Peder Most 
Garden, blev i sidste week-
end tilkendt Landsgardefor-
eningens æresmedalje for 
sit store arbejde for garder-

kulturen. Prisen er indstif-
tet i forbindelse med Lands-
gardeforeningens 25-års ju-
bilæum som blev holdt på 
Danhostel Svendborg. “Vi 
er selvfølgelig pavestolte”, 
fortæller Kirsten Hilde-
brandt, formand for Peder 
Most Garden, og tilføjer, at 
både Poul Høite Andersens 
børn og børnebørn også har 

spillet i garden. " Og mon 
ikke vi også ser oldebarnet 
om få år?”

En æresmedalje kan 22-åri-
ge Jonas Nibe Klit ikke bry-
ste sig af helt endnu. Til 
gengæld landede det unge 
svømmetalent fra Svend-
borg Svømmeklub hele tre 
medaljer i weekenden ved 
de danske mesterskaber 
i parasvømning. Til trods 
for at Jonas Nibe Klit hav-
de været skadet frem til to 
uger før DM, kunne han 
ved weekendens afslutning 
kalde sig dansk mester i 
både 200 og 400 meter fri i 
handicapklassen for svøm-
mere med psykisk handi-
cap. En sølvmedalje blev 
det også til i 100 meter fri, 
og selvom man skulle tro, 
at weekenden bød på lut-
ter metal, kunne svendborg-
svømmeren også vende 
hjem med to personlige re-
korder.
 
Vundet har projektet "Nye 
fællesskaber" i Ollerup på 
sin vis også. For projektet, 
som Gymnastikhøjsko-
len i Ollerup og Ollerup 
Gymnastikforening står 
bag, har pludselig fået ud-

sigt til 50.000 kroner lige 
ned i kassen. 

En anden forening, For-
eningen til bevarelse af Ve-
ster Skerninge gamle kro-
sal, har nedlagt sig selv, da 
den gamle krosal er blevet 
solgt til Vester Skerninge 
Kro. Der er derfor ikke læn-
gere noget for foreningen at 
arbejde for, så nu har den 
anmodet Erhvervs-, Be-
skæftigelses- og Kulturud-
valget om tilladelse til at 
overdrage dens formue på 
50.000 kroner til projektet 
"Nye fællesskaber". Og hel-
digt nok for projektet syn-
tes udvalget, at det var en 
fin idé.  
 
Fra den vestlige del af kom-
munen til det centrale 
Svendborg, hvor cykelpar-
keringen ved stationen godt 
kan være en lidt rå oplevel-
se med cykler bag tremmer. 
Men onsdag og torsdag i 
den forgangne uge blev om-
rådet lidt grønnere og noget 
kønnere, da arbejdsgrup-
pen Grønt og Blåt tog fat. 
Gruppen er en del af områ-
defornyelsen Liv i min By 
under Svendborg Kommu-
ne, der arbejder med at for-

Folk i forbifarten

Poul Høite andersen er tilkendt 
Landsgarde-foreningens 
æresmedalje for sit store 
arbejde for garderkulturen. 
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Kurt Ravn er gæstesolist til Peder most Gardens forårskoncert. 
Foto: Peter Leth-Larsen

Lokale borgere, der har 
stået for forskønnelsen 
af cykelparkeringen ved 
banegården i den forgangne 
uge. Foto: Liv Blazejewi

skønne, renovere og skabe 
liv i området mellem midt-
by og havn. Gruppen fik fra 
en håndfuld borgere hjælp 
til at fylde 330 kasser med 
hundredevis af kilo jord og 
plante omkring 2000 plan-
ter i dem. Det gav mange 
positive bemærkninger fra 
forbipasserende. Projekt 
"Grønne vægge" er udvik-
let i samarbejde med bor-
gere i byen og vil efterhån-
den, som planterne vokser 
til, blive tættere og mere 
grønt at kigge på. Væggenes 
beplantning er desuden de-
signet, så der også vil opstå 
mønstre på væggene. Hen 
over sommeren vil nye pro-
jekter under gruppen blive 
realiseret, oplyser blomster-
dekoratør Charlotte Franke, 
som havde styringen.

Og så til en spidsfindighed 
i det politiske landskab. 
For en måned siden kun-
ne vi fortælle, at formand i 
Nye Borgerliges vælgerfor-
ening på Sydfyn, Annelise 
Ømand, var blevet eksklu-
deret fra partiet og dermed 
også trak sig fra formands-
posten. Det fik resten af be-
styrelsen i foreningen til og-
så at trække sig. Det betød 
- og betyder stadig, viser det 
sig - at der altså ikke eksi-
sterer en sydfynsk afdeling 
af Nye Borgerlige. Eller gør 
der, må man nødvendig-
vis spørge? For klikker man 
sig ind på Nye Borgerliges 
hjemmeside fremgår det 
med al tydelighed, at Svend-
borgkredsen eksisterer. Dog 
har man redigeret hjemme-
siden, så Annelise Ømand 
ikke længere står angivet 
som formand. Den tidligere 
formand bekræfter nu end-
nu engang, at foreningen er 
lukket i kraft af den mang-
lende bestyrelse, og samme 
melding kommer fra tidli-
gere bestyrelsesmedlem og 
nuværende løsgænger i by-
rådet på Langeland, Stepha-
nie Terndrup, der kort udta-
ler: - Der er ikke nogen væl-
gerforening. Partiets hjem-
meside synes lidet oplysen-
de, tør svagt antydes.

(catj, jurb, gedde, lakja, 
anwni)


